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Thông điệp từ cô Hiệu trưởng 
 

Ánh sáng! Máy! Diễn!  Chương Trình Lễ Tổng Kết Và Văn Nghệ Cuối Năm 

Chúc mừng tất cả học sinh được vinh danh. Cảm ơn giáo viên và học sinh đã dành thời gian 

và công sức chuẩn bị cho Chương Trình Lễ Tốt Nghiệp, Lễ Tổng Kết và Văn Nghệ Cuối Năm. 

Hy vọng quý phụ huynh thích những tiết mục biểu diễn vừa qua của các em. Chân thành cảm 

ơn phụ huynh đã hỗ trợ trang phục và đạo cụ cũng như sự giúp đỡ không ngừng trong suốt 

năm học. 

Năm học này đã đánh dấu những thành tích học tập và thể thao nổi bật của học sinh. Xin 

dành lời chúc đặc biệt dành cho em Park Jibin (Judy) đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Tốt 

Nghiệp Tiểu Học Quốc Tế của Singapore (iPSLE). Xin chúc mừng tất cả giáo viên và học sinh 

vì sự cố gắng hết mình, tận tâm trong học tập và trong công việc. 

 

Kỷ yếu của trường đã được phát cho học sinh. Năm học này cuộc thi thiết kế trang bìa kỷ 

yếu đã được tổ chức và chiến thắng dành cho các em Việt Hà (lớp 7), Bi và Sake (lớp 8). 

Chúc mừng các em. 

 

Giáo viên của trường đã được tham gia khóa tập huấn về phương pháp “giảng dạy rõ ràng”. 

Giáo viên Việt Nam sẽ được đào tạo chuyên môn trong kỳ nghỉ và năm học sắp đến trường 

sẽ thành lập các nhóm nghiệp vụ chuyên môn do thầy Brad phụ trách. 

 

Chúc giáo viên, học sinh và quý phụ huynh có được một kỳ nghỉ thư giãn và bổ ích. Hẹn gặp 

lại vào năm học 2018-2019. 

 

Anne Matley  

Hiệu trưởng 

Sự kiện nổi bật 

Ngày 29/6: Ngày cuối cùng của 

năm học 

Kỳ thi iPSLE- Lớp 6 

 Thi Nói: Thứ Hai, ngày 2/7 

 Thi Viết: ngày 9/7 – ngày 11/7 

Ngày 6/8: Học sinh đi học lại 
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Thông điệp từ Trưởng Bộ Phận Học Vụ 
 

Kính chào quý phụ huynh, 

Như là thông điệp cuối của tôi trên cương vị Trưởng Bộ Phận Học Vụ trường Quốc Tế 

Singapore tại thành phố Đà Nẵng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các em học sinh, quý 

phụ huynh và toàn thể nhân viên đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Chúng ta 

kết thúc năm học này thật ấn tượng bằng việc tất cả các em hoàn thành tốt kì thi học kì hai, 

hơn cả chúng tôi mong đợi. Buổi lễ tổng kết tại nhà hát Trương Vương đã tạo nên tiếng vang 

lớn và là cách tuyệt vời để kết thúc năm học. Chúng tôi đã luôn liên tục cải tiến trong từng 

năm học và đội ngũ nhân viên là một trong những động lực thúc đẩy cho sự phát triển đó.  

Tôi tin rằng trường Quốc tế Singapore tại thành phố Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển thịnh 

vượng và sẽ luôn đồng hành giúp các em phát triển tối đa tiềm năng của mình. Hãy tận hưởng 

kì nghỉ hè và xin chúc các em một năm học mới đầy thành công. 

 

Kelsey McDonald 

Trưởng bộ phận học vụ 
 

 

 

 

Thông điệp từ Hiệu Phó 

 
 
Thật là một năm tuyệt vời! 

 

Xin chúc mừng tất cả nhân viên đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng tất cả học sinh 

đã tích cực tham gia và phát triển bản thân. Chúng tôi muốn nói lời chào tạm biệt với một số 

giáo viên trong năm nay. Tôi muốn chúc cô Alelie, cô Kelsey, cô Heather, cô Ruth, cô Danielle 

và cô Emily những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo. Tôi hy vọng tất cả nhân 

viên sẽ tận hưởng một kỳ nghỉ xứng đáng! 

 

Dành cho phụ huynh và học sinh, tôi hy vọng tất cả phụ huynh và học sinh đều có một kỳ nghỉ 

hè tuyệt vời và an toàn .Tôi cũng rất mong được nghe những câu chuyện khi chúng ta trở lại 

trường học vào tháng Tám. 

 

Chelsea Donaldson 

Hiệu Phó 
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Thông điệp từ Hiệu trưởng SVIS 
 
Xin chào các bậc Phụ huynh học sinh, 
Chương trình song ngữ trong tháng 6/2018  tập trung vào việc ôn tập cuối năm và giáo dục 
kĩ năng sống cho học sinh theo các chủ để :  phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; Phòng 
chống ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em; 
thực hiện an toàn giao thông; an toàn bơi lội;… 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng của  các bậc cha mẹ 
học sinh trong buổi họp phụ huynh cuối năm và sự góp mặt của phụ huynh trong buổi lễ tổng 
kết năm học 2017-2018 , đó là  động lực to lớn giúp  các thầy cô giáo và học sinh sẽ tiếp tục 
dạy – học tốt hơn trong năm học 2018-2019 sắp đến. 
 
Chúc tất cả các em học sinh cùng gia đình có một mùa hè thật vui khỏe và hạnh phúc. 
Trân trọng , 
Hiệu trưởng  
Vũ Thị Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Thông điệp từ Trưởng khối Mẫu giáo 

Thêm một năm học thành công nữa qua đi, các em được tham gia tất cả các hoạt động của 

trường, được kết bạn và phát triển đồng đều giữa giáo dục thể chất, kiến thức và cả tư duy 

nữa. 

Với sự đồng hành của quý phụ huynh, sự kiện lớn của trường là buổi lễ tốt nghiệp và tổng 

kết năm học diễn ra rất thành công. Chúng tôi đã thưởng thức mọi tiết mục và nhận được 

nhiều phản hồi tích cực về việc tách và rút ngắn lễ tổng kết cho các em mẫu giáo khi trường 

có đông học sinh các cấp. Chúng tôi rất tự hào về những em học sinh đã nỗ lực tập luyện và 

thể hiện xuất sắc để mang đến cho mọi người một buổi lễ thành công và đáng nhớ. Chúng 

tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời cám ơn đến tất cả các em và quý phụ huynh người đã 

tài trợ trang phục biểu diễn cho các tiết mục. 

Chúng tôi kết thúc năm học với những chuyến dã ngoại đầy thú vị như đi xem phim về cuộc 

phiêu lưu của “Peter Pan” tại trung tâm Vincom với lớp hai lớp K2 và hai lớp Preps. Lớp K1 

và Nursery lại có một buổi sáng tuyệt vời khác tại trường với trò chơi Water Fun. 
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Chúng tôi rất vinh hạnh khi các em là học sinh của trường trong năm học này. Xin chúc các 

em một kì nghỉ hè sôi động, hẹn gặp lại vào năm học tới. 

 

Võ Thị Thùy Ngân 

Trưởng khối Mẫu giáo 

 

(Link xem ảnh: http://danang.sis.edu.vn/graduation-school-concert-2018/) 

 

 


